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1. JUURI ברך BARACH (330/485) olla polvillaan, siunata 

 

1.1 JUUREN MERKITYS JA ENSIMMÄINEN ESIINTYMÄ TANACHISSA 

 

 :barach (330/485, 1. Moos. 1:22) halkaista/jakaa kahteen osaan ברך√

(polvesta) taipua, olla polvillaan; siunata (juuri) 

 

Barach-juuri esiintyy Tanachissa ensimmäisen kerran merkityksessä "siunata", 

so. varustaan kyvyllä ja voimalla Jumalan antaman tehtävän täyttämiseksi 

(1. Moos. 1:22). Erityisesti on huomattava, että siunaus annetaan Jumalan sanan 

kautta: "Jumala siunasi ne sanoen – –." 

 

(1. Moos. 1:22) 

ר םֱָּאֹלִהיםֵָּלאֹמֹ֑ ֶרְךָֹּאת  ְיב ֶּ֫ ָּו 

י ִמים ֶאתְפרּוָּּוְרבּוָּּוִמְלאּוָּ ִיםָּב  מ ֶּ֫ ָּה 

ֶרץ׃ ָֽ א  ֶרבָּב  עֹוףִָּיֶּ֫ ְָּוה 
 

22 Ja Kolminaisuusjumala siunasi ne sanoen: 

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää vedet merissä, 

ja linnusto lisääntyköön maassa." (raakakäännös 1. Moos. 1:22) 

 

Jumalan sanan ulkopuolella ei ole mitään siunausta. Jos esimerkiksi yritetään ns. 

siunata joku muu kuin Jumalan sanan asettama yhden miehen ja yhden naisen 

elinikäiseksi tarkoitettu sukupuolisuhde eli avioliitto, niin Herra ei anna siihen 

mitään siunausta. 

 

• baruch-sanan Kristus-saarnaa 
H6S Baruch: polvilleen laitettu Messias 
     https://gen.fi/h6s-brwk-baruch.html 
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• berech-verbi vastakkaisissa merkityksissä 
H6S Berech: siunata ja kirota 
     https://gen.fi/h6s-brk-berech.html 

 

• barach-juuren nimet Tanachissa 

H7 ברך barach-juuren nimet Tanachissa (7/43) 
     https://gen.fi/h7-brk-nimet-tanachissa.html 

 

• barach-verbijuuren taivutusmuodot Tanachissa 

H9A ברך barach (330x) olla polvillaan, siunata (verbi Tanach) 
     https://gen.fi/h9a-brk.html 

 

 

1.2 SUKULAISJUURIA 

 

1.2.1 BET–KAF–RESH-JUURET: olla kahtena 

 
H2B Bet–kaf–resh-juuret: olla kahtena 
     https://gen.fi/h2b-b-k-r.html 

 

 

1.2.2 SISARJUURIA 

 

sisarj. √ברק barak BH halkaista (taivas), "polveilla": salamoida 

ק ר   "barak mask. (21x) salama, "(taivaan) halkaisija; polveileva ב 

 

sisarj. √פרך parach BH erottaa, jakaa (kahteen osaan) 

ֶרְך  ,perech mask. (6x) väkivaltainen pakko ֶפֶּ֫

"erottaminen (vapaudesta/itsemääräämisoikeudesta)" 

ֶכת ֹרֶּ֫ כתופר פ   parochet fem. (25x) esirippu, väliverho 

(pyhän ja kaikkeinpyhimmän välillä), so. Jeesus Kristus! 

> suom. verho (?) 

 

2. VERBI ָּ ְךר ָּב  BARACH (330x) olla polvillaan, pi. siunata 

 

H9 ברך barach (330x) olla polvillaan, pi. siunata, kiittää, ylistää (verbi) 
     https://gen.fi/h9-brk.html 

H9A ברך barach (330x) olla polvillaan, siunata (verbi Tanach) 
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     https://gen.fi/h9a-brk.html 
 

 

3. SANAT TANACHISSA 

 

ְבֵרְך 3.1  !AVRECH interj. (1x) Abrek! Polvillenne א 

 

ְבֵרְך  אברך א 

interj. [alef-nom.] (1x, 1. Moos. 41:43) Abrek! Polvillenne! 

 

(1. Moos. 41:43) 

י ְרֵכבָּ ִמְשֶנה־ֶבתֹאתֹוְָּבִמְרכֶָּו   ֹול ֲאֶשרָּה 

נ ָּ ִיְקְראּוְָּלפ  בְָָּּיוו  ְךא   ֵרֹ֑

לְונ תֹוןָֹּאתֹוָּע ָּ ִים־ֶרץאֶָּ־לָּכ  ָֽ ָּ׃ִמְצר 
 

43 Hän [faarao] antoi Joosefin ajaa toiseksi [parhaissa] vaunuissaan, 

jotka hänellä oli. Ja hänen edellään huudettiin: "Abrek!" 

Ja antaminen/asettaminen hänet päälle koko Egyptin maan 

[hallitusmieheksi]. (raakakäännös 1. Moos. 41:43) 

 

9 Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut 

hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, 

10 niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, 

sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja 

niitten, jotka maan alla ovat, 

11 ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, 

että Jeesus Kristus on Jahve. (KR38 [muokattu] Fil. 2:9–11) 

 

רּוְך 3.2  BARUCH adj. BH siunattu, kiitetty, ylistetty ב 

 

רּוְך  ברוך ב 

adj. [pa. pass. partis.] (71x, 1. Moos. 9:26) siunattu, kiitetty, ylistetty, 

palvottu, täysi, voimalla täytetty, täysi, "polvilleen laitettu", 

blessed, praised, adored, filled with strenght, full, benedictus 

ְך  ְמֹבר 

https://gen.fi/h9a-brk.html
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רּוְך ה ב   ְברּוכֹות ְברּוִכים ְברּוכ 

 

(1. Moos. 9:26) 

ֶָֹּּ֫ י רּוְךְָּיהֹו ָָּּאֶמרו  ם־ֵהיֱאֹלָּהב   ֵשֹ֑

ןִָּויִהיְָּכנ ֶָּּ֫ מֹוֶעֶָּּ֫ע  ָֽ ָּ׃ֶבדָּל 

מֹו ֶהם = le-prep. + suff. mon. 3. mask. (aram.) ל ֶּ֫  ל 

ן ע   "henk. mask. & paik. fem. Kanaan, "tasanko, alistuminen ְכנ ֶּ֫

 

26 Ja hän sanoi: "Siunattu olkoon Jahve, Seemin Kolminaisuusjumala. 

Ja Kanaan olkoon heille palvelija/orja." (raakakäännös 1. Moos. 9:26) 

 

• baruch-sanan Kristus-saarnaa 
H6S Baruch: polvilleen laitettu Messias 
     https://gen.fi/h6s-brwk-baruch.html 

 

ֶרְך 3.3  BERECH fem. (25x) polvi ֶבֶּ֫

 

ֶרְך  ברך ֶבֶּ֫

fem. [i-segol.] (25x, 1. Moos. 30:3) polvi, NH (myös) nivel, mutka, taitos, 

knee, genu 

 

 ִבְרִכי
yks. + suff. yks. 1. c. minun (yksi) polveni 

 

ִים  םיברכי ִבְרכ ֶּ֫
du. polvet, "kaksi polvea" 

 

(1. Moos. 30:3) 

תֹאֶמר תִָָּּהִהנֵָָּּו  היָּבֲִָּאמ  ְָָֹּּלה  יה ָּב  אֵָּאֶלֹ֑

לְָּוֵתֵלד י ע  נִֶָָּּבְרכ  ֹנכִָּ םהָּג ְָּוִאב  נ הא  ָּ׃יִָּמֶמָֽ
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3 Ja hän [Raakel] sanoi: "Katso, minun palvelijattareni/orjattareni 

Bilha, mene hänen luokseen. Ja hän synnyttäköön minun polvieni 

päälle/päällä [lapsen], ja niin myös minä tulen rakennetuksi 

(= saan jälkeläisiä) hänestä. (raakakäännös 1. Moos. 30:3) 

 

ה 3.4 כ   BRACHA fem. (69x) siunaus, onnittelu, ylistys ְבר 

 

ה כ   ברכה ְבר 

fem. (69x, 1. Moos. 12:2) siunaus, siunauksen lähde, menestys, 

hyvän toivominen, onni, onnittelu, tuliais- tai lähtiäislahja, 

rauhansopimus/antautuminen, Jumalan ylistäminen, NH (myös) 

jumalanpilkka, blessing, benediction, source of blessing, prosperity, 

congratulation, greeting, gift, present, praise of God, treaty of peace, 

surrender, blasphemy, benedictio, donum, deditio 

ה≠  ל   ְקל 

ת ־ִבְרכ  ת-   ִבְרכ 

 

(1. Moos. 12:2) 

ד ֶרְכָךָֹּולְוֶאֶעְשָךְָּלגֹויָּג  ֲאב   ו 

ְדל ָּ ֲאג  ָךו   הְָּשֶמֹ֑

ה׃ֶוְהיֵָּ ָֽ כ   הְָּבר 
 

2 Ja minä teen sinut suureksi kansaksi ja siunaan sinut/sinua, 

ja minä tahdon tehdä sinun nimesi suureksi. 

Ja tule siunaukseksi. (raakakäännös 1. Moos. 12:2) 

 

ת  כוהנים ברכת כֹוֲהִנים־ִבְרכ 
fem. PBH Herran siunaus, Aaronin ylipapillinen siunaus, 

"pappien siunaus" (4. Moos. 6:24–26) 

 

ְרִטיס ה־כ  כ   ברכה כרטיס ְבר 
fem. NH onnittelukortti, joulukortti jne., "siunauksen kortti" 
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ה 3.5  BRECHA fem. (17x) lammikko, allas ְבֵרכ 

 

ה  ברכה ְבֵרכ 

fem. (17x, 2. Sam. 2:13) lammikko, allas, 

"(maan) notkelma/polveutuma", pool, stagnum 

 

(2. Sam. 2:13) 

ב ְבדְֵָָּּצרּוי ה־ֶבןְָּויֹוא  ְצאּו־יְוע  ָֽ ִודָּי  ָּד 

ת לְָּבֵרכ  ִיְפְגשּוםָּע  ו־ו  ֹ֑ ִָּגְבעֹוןָּי ְחד 

ֵיְשב הִָּמזֶָּו  ְבֵרכ  לָּה  ֶלהָּע  ָּהּוֵָּאֶּ֫

ה׃ הִָּמֶזָֽ ְבֵרכ  לָּה  ֶלהָּע   ְוֵאֶּ֫
 

13 Ja Joab, Serujan poika, ja Daavidin palvelijat lähtivät liikkeelle. 

Ja he kohtasivat heidät [Abnerin ja Isbosetin palvelijat] 

äärellä Gibeonin altaan toisensa/yhdessä. 

Ja istuivat/asettuivat nämä/toiset äärelle altaan 

toiselle puolelle/tästä, 

ja nämä/toiset äärelle altaan toiselle puolelle/tästä. 

(raakakäännös 2. Sam. 2:13) 

 

ְך 3.6  MEVORACH adj. [pu. partis.] BH siunattu ְמֹבר 

 

ְך  רךומב ְמֹבר 

adj. [pu. partis.] (6x, 4. Moos. 22:6) siunattu 

רּוְך  ב 

 

ְך ִכים ֶכתְמֹבֶרֶָּּ֫ ְמֹבר  כֹות ְמֹבר   ְמֹבר 

 

(4. Moos. 22:6) 

ה ת  הְָּוע  הא ֶָָּּּ֫אנ ָּ ְלכ  זֶָּ יֶָּאתלִָּ ר  םָּה  ע   הה 

צּוםָּהּואִָּמֶמֶָּּ֫ יכִָּ  ִניע 
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ל יָּאּוכ  ָָֹּּוב נ ֶכהָּאּול  ְָֽרֶשֶּ֫ ָֽ ֲאג  ֶרץ נּוִָּמןו  ֹ֑ א   ה 

ְעִתי ֵרְך תֲָּאֶשראִֵָָּּכיָּי ד ֶּ֫ ְךְָּתב   ְמֹבר 

אָֹּ ֲאֶשרָּת  רָּרו  ָֽ ָּ׃יּוא 
 

6 Ja nyt oi tulepa, oi kiroa minulle tämä kansa, 

sillä se on valtava minusta/minuun verrattuna. 

Ehkä pystyn lyömään siinä/sen ja karkottamaan sen maasta. 

Sillä minä olen saanut tietää/tiedän: 

minkä sinä siunaat, on siunattu, 

ja minkä kiroat, se kirotaan. (raakakäännös 4. Moos. 22:6) 

 

 

4. NIMET TANACHISSA (7/43) 

 

H7 ברך barach-juuren nimet Tanachissa (7/43) 
     https://gen.fi/h7-brk-nimet-tanachissa.html 

 

 

5. NYKYHEPREAN SANONTOJA 

 

הָּ כ   בברכהִבְבר 
Bivracha interj. Terveisin "Siunauksella" (kirjeen tai viestin lopussa) Regards 

 

א! ב  רּוְךָּה   !הבא ברוך ב 

ה!ָּה ָּ הְברּוכ ָּ א   !הבאה ברוכהב 

ב ָּ םְברּוִכי  !הבאים ברוכיםִאים!ָּה 

ב ָּ ְברּוכֹות  !הבאות ברוכותאֹות!ָּה 
Baruch haba! interj. Tervetuloa! (Ps. 118:26) "Tulija olkoon siunattu!" 

You are welcome! Welcome! 

 

רּוְך  !השם ברוךֵשם!ָּה ָּ ב 
Baruch Hashem! interj. Kiitos Jumalalle! "Siunattu olkoon (se) Nimi!" 

Thanks to the God! Praise God! 

 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20HEPREA%20ARAMEA/H7%20NIMET/H7%2002%20BET/H7%2020%20BET-RESH/h7-brk-nimet-tanachissa.docx
https://gen.fi/h7-brk-nimet-tanachissa.html
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ה!ָּ כ   !ברכהְבר 
Bracha! interj. Siunausta! Onnea! Blessing! Congratulations! Benediction! 

 

כֹות ִביֹות!ָּ ְבר   !לבביות ברכותְלב 
Brachot levavijot! interj. Sydämelliset onnittelut! "Sydämelliset siunaukset!" 

Warmest congratulations! Mellow/cordial greetings! 


